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नपेाल विविध सेिाको मवहला विकास ननरीक्षक र नपेाल स्िास््य सेिाको विजियोथेरापी सहायक तथा िामेसी सहायक पदहरुको नलखत 
परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

 

सूचना नं. 18 /०७8-७9 , नमनत २०७8/06/11 

 
 

लोक सेिा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगरको देहाय अनसुारको रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी (प्राविनधक) तिा का विनिन्न विज्ञापन नं., सेिा, समूह, उपसमूह, पदको परीक्षा केन्द्र 
हेटौंडा राखी online बाट दरखास्त िाराम स्िीकृत िएका सम्पूणा उम्मेदिारहरुको प्रनतयोनगतात्मक नलजखत परीक्षा पूिा प्रकाजित कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य 
सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय बमोजिमको नमनत, समय र स्थानमा नलजखत परीक्षा सञ्चालन हनुे िएकोले सम्बजन्द्धत सबैको िानकारीको लानग यो सूचना 
प्रकाजित गररएको छ । । हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्िीकृत िएका बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरुलाई परीक्षामा सामेल गराईने छैन ।साथै तोवकएको परीक्षा 
ििन बाहेक अन्द्य परीक्षा ििनहरुमा कुनै पनन उम्मेदिारहरुलाई सजम्मनलत गराइने छैन । 

 

 

महहला ववकास निरीक्षक पदको ललखित परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवि 

क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. पद/ शे्रणी 

सेिा/ समूह/ 

उपसमूह 

परीक्षा वमवि 

उमे्मदिारहरुको 

रोल नं. 
संख्या परीक्षा केन्द्र 

प्रथम पत्र 
वििीय पत्र 

१ 

12043/2077-
78 (खलुा) 

मवहला विकास 
ननरीक्षक/ 
रा.प.अनं.प्रथम  

नेपाल विविध 2078/06/22 गते 

विहानको 7:30 बिे 

समय अिनध : 45 नमनेट 

(बस्तगुत ) 

2078/06/24 गते 

विहानको 7:30 बिे 

समय अिनध : ३ घण्टा 
(विषयगत ) 

हेटौंड परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पणुा 
उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोग, हेटौंडा 
कायाालय, हेटौंडाको परीक्षा हल । 
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स्वास््य सेवा तर्ा का पदको ललखित परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवि 
क्र. 

सं. 
विज्ञापन नं. पद/ िह सेिा/ समूह/ उपसमूह परीक्षा वमवि/ समय / समय अिवि उमे्मदिारहरुको रोल नं. संख्या परीक्षा केन्द्र 

१ 

12068/2077-78 
(खलुा) 

विजियोथेरापी 
सहायक / पााँचौ 

नेपाल स्िास््य/ 

विजियोथेरापी 
2078/06/22 गते 

विहानको 7:30 बिे 

समय अिनध : 45 नमनेट 

(बस्तगुत ) 

हेटौंड परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पणुा 
उम्मेदिारहरु 

लोक सेिा आयोग, हेटौंडा कायाालय, हेटौंडाको परीक्षा हल । 

२ 

12069-12071 / 
2077-78 
(खलुा/समािेिी) 

िामेसी सहायक 
/ पााँचौ 

नेपाल स्िास््य, 

िामेसी 
2078/06/24 गते 

विहानको 7:30 बिे 

समय अिनध : 45 नमनेट 

(बस्तगुत ) 

हेटौंड परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पणुा 
उम्मेदिारहरु 

श्री नसद्धाथा मा.वि., नगरपानलका रोड, हेटौंडा 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याजित विदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना विना ननधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थनगत हनुेछैन । 

ख) प्रिेि-पत्र विना कुनै पनन उम्मेदिारलाई परीक्षामा सजम्मनलत गराईने छैन । 

ग) परीक्षा िरुु हनु ुिन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा ििनमा मोबाईल तथा नबद्यनुतय सामाग्री ननषधे गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहिागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहिागी हनु आउाँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाालयिाट िारी िएको िोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र नलई उपजस्थत हनुपुनेछ । 

 

रष्टव्य:- २ संक्रमणको वििेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)सम्बन्द्धी मापदण्ड , २०७७ (संसोधन सवहत) अनसुार परीक्षाथीले देहायका विषयहरुको पूणा पालना गनुापनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुा अजघ अननिाया रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंले आफ्नो प्रयोिनको लानग स्याननटाईिर तथा खानेपानीको व्यिस्था गनुापनेछ । 

ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गदाा, िौचालय िााँदा आउाँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु नमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा खवटएका िनिजिले ददएको ननदेिन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) उम्मेदिारले आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारेमा आयोगको Website मा आफ्नो User Id मािा त कोनिड-19 सम्बजन्द्ध स्ियं घोषणा िनुा पनेछ । 
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ङ) कोनिड-१९ संक्रनमत उम्मेदिारहरुको लानग नबिेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुाँदा साँक्रनमत परीक्षाथीहरु आिु संक्रनमत िएको िानकारी यस कायाालयको िोन नं. 057-520302, 
526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी िा इमेल hetauda@psc.gov.np तथा ननिेदनको माध्यमबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई ददनहुनु सजुचत गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 
िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 

बद्रीनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 
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